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В дисертації вивчаються процеси розсіювання об’ємних та поверхневих 

електромагнітних хвиль шорсткими кристалічними поверхнями. Обговорюються 

можливість використання процесів розсіювання поверхневих плазмон поляритонів для 

реконструкції профілю поверхні, а також процесів розсіювання об’ємних 

електромагнітних хвиль для вивчення процесів кристалізації тонких аморфних плівок. 

Тобто, немає сумнівів, що тема дисертаційної роботи актуальна. Дисертація містить у 

собі результати як теоретичних так і експериментальних досліджень, що може 

розглядатись як одна з позитивних рис роботи. В дисертації отримано цікаві нові 

результати. А саме, отримано, що сума інтегральної інтенсивності розсіювання 

поверхневих плазмон поляритонів  вздовж площини падіння є лінійно пропорційною 

до значення середньоквадратичної шорсткості поверхні. Цей факт, зокрема, може бути 

запропонований до визначення шорсткості поверхні.  

Робота виконана на високому науковому рівні, має достатню кількість нових 

цікавих результатів, однак вона не вільна від недоліків. Ось деякі, на які слід звернути 

увагу: 

- В розділі 2, параграфі 2.1 можна було менш детально описувати математичні  

викладки для отримання результатів, зробивши акценти на основні моменти 

ходу обчислень. 

- В роботі зустрічаються різні символи для позначення середньоквадратичної 

шорсткості. 

- З наведених в роботі пояснень залишається незрозумілим, яка модель чи 

апроксимація була використана для теоретичних розрахунків внутрішнього 

відбиття для структур з граткою на поверхні. 



- В роботі ніяк не коментується чому для відновлення зображення однієї 

структури використовується продовження автокореляційної функції на область 

більших просторових частот, тоді як для іншої структури цього не робиться. 

- В розділі 2 обговорюються зміна умов збудження поверхневих плазмон 

поляритонів через зсув світлової плями завдяки геометричним факторам, але не 

беруться до уваги зміни у процесі розсіяння світла поверхнею призми 

Але ці недоліки не впливають на загалом позитивну оцінку роботи. 

Вважаю що дисертація Ярослава Грицаєнка «Розсіювання поверхневих та 

об’ємних електромагнітних хвиль шорсткими кристалічними поверхнями», що  

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла виконана на високому науковому рівні, 

задовольняє всім вимогам до кандидатських дисертацій, а її автор, Ярослав Грицаєнко, 

гідний присудження йому наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла. 
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